ΚΩΔΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΑΙΣΗΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΦΑΛΙΗ : ΕΣΘΙΑ  ΕΞΑΜΘΝΘ 

Από …... /….... /…...…... Ζωσ …... /….... /…...…...

ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ – ΛΗΠΣΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ι ΕΠΩΝΤΜΙΑ : ……………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………....….……………….………
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΔΟ: ………………….…………………………………………… ΑΡ: ……….. ΠΟΛΗ: …………………………………………….…… Σ.Κ.: ……….……….…..
ΣΗΛ.: ……………..………….…………………… ΚΙΝΗΣΟ: ……………………….…………………… Α.Φ.Μ: …………………………………..….….. Δ.Ο.Τ: …………………………….…………….

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΕΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ: ΟΔΟ: …………………………………………………………………………………… ΑΡ: …………….. ΠΟΛΘ: ………………...………..………………….…… Σ.Κ.: ………………..…..
ΣΘΛ.: ………………….……………………………….…….… FAX: …………………………………….……….…..………… E-MAIL: ……….………………..……………………………..………………………

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ
χολι Αποφοίτθςθσ : ………………….………………..…………………………………….… Ζτοσ Αποφοίτθςθσ : ……………….………….…………………………………….…
1. Ειδικότθτα : …………………………...…………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………….
Εκτελείτε χειρουργικζσ επεμβάςεισ; ………………….…………………………..…….… Αν ΝΑΙ, τι είδουσ επεμβάςεισ; …………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………….………………………………..……………………………………………….………..…
2. Νοςοκομείο ι/και κλινικζσ ςτα οποία εργαςκικατε κατά το παρελκόν : …………………………………………………….……………………….…….……..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….……
Εργάηεςκε ςιμερα; ……………………………………..….………………………………………………………………………………….………………………………………………………
3. Χειρίηεςτε μθχανιματα ακτινοδιάγνωςθσ ι ακτινοκεραπείασ (leaser, ακτίνεσ Χ):

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, παρακαλοφμε δθλϊςτε αρικμό και τφπο των μθχανθμάτων κακϊσ επίςθσ εάν αυτά χρθςιμοποιοφνται μόνο για διαγνωςτικοφσ ι μόνο
για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ ι και τα δφο;
……………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...
4. Πόςοι ςυνεργάηονται μαηί ςασ; …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……….…………
επιμελθτζσ 

διπλωματοφχοι βοθκοί 

νοςοκόμοι 

βοθκοί



ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΔΗΛΩΕΙ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ
ΝΑΙ 

Α. Τπάρχουν άλλα αςφαλιςτιρια για τον ίδιο κίνδυνο ςε ιςχφ;

ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, ςε ποια Εταιρεία; …………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….……………………
ΝΑΙ 

Β. ασ ζχουν αρνθκεί ι ακυρϊςει αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια;

ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, ςε ποια Εταιρεία; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ΝΑΙ 

Γ. Είςαςτε αςφαλιςμζνοσ ςτο παρελκόν για αςτικι ευκφνθ;

ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, ςε ποια Εταιρεία; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
Δ. Αναφζρατε λεπτομερϊσ ιςτορικό ηθμιϊν των πζντε τελευταίων ετϊν: …………………………………………………………..………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
E. Επιλογι Προγράμματοσ καλφψεων:

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Σ 

Η

Θ

Θ

Παρακαλϊ, με βάςθ τα ςτοιχεία που διλωςα και τουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ όρουσ τθσ Αςφάλιςθσ να εκδϊςετε αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με βάςθ τα παραπάνω
ςτοιχεία. υμφωνϊ θ αςφάλιςθ να ιςχφςει μετά τθν αποδοχι τθσ πρόταςισ μου από τθν «ΤΔΡΟΓΕΙΟ» Α.Α.&Α.Ε. Σθν παροφςα πρόταςθ αςφάλιςθσ ςυμπλιρωςα
φςτερα από λεπτομερι ανάγνωςθ, κατανοϊντασ πλιρωσ όλα τα ερωτιματα τθσ και τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςε αυτι είναι απολφτωσ ακριβι και αλθκι. Οι
παραπάνω δθλϊςεισ μου ιςχφουν και για κάκε ανανζωςθ του ςυμβολαίου και κάκε πρόςκετθ πράξθ, εκτόσ εάν τροποποιθκοφν με ζγγραφό μου, το περιεχόμενο
του οποίου κα γίνει αποδεκτό από τθν «ΤΔΡΟΓΕΙΟ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΣΗΗ : ……... /…….... /…...…....
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Ο/Η ΤΝΕΡΓΑΣΗ

Ο ΑΙΣΩΝ & Ο ΔΗΛΩΝ

